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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4شرح متن الورقات )

 -تعريف الكالم وأقسامه – أبواب أصول الفقه – تعريف أصول الفقه باعتباره لقبًا لهذا الفن
 -يقتضي الفور أم التراخي لوه -وصيغه األمرتعريف  –أقسام الحقيقة- الحقيقة والمجاز

 ف باألمر والنهي ومن ال يتناولهيتناوله خطاب التكليومن  – وهل يقتضي التكرار أم ال
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 ضاع كثير من الوقت عن الكتاب. سم
بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 :-حمه هللار -فقد قال إمام الحرمين  أما بعد:
 واألمهر ،أقسهام الاله م: أبهواب أصهول الفقهه، و طرقهه علهى سهبيإل ااجمهال وةيفيهت السهتدلل ب ها :أصول الفقهو 

وااجمها   ،واألفعهال والناسهو والمنسهو  ،والظهارر والمهلول ، والنصوالمجمإل والمبين ،والعام والخاص ،والن ي
فأقههإل مهها ، وصههفت المفتههى والمسههتفتى وأحةههام المجت ههدين ،والقيههاو والحظههر وااباحههت وترتيههب األدلههت ،واألخبههار

وخبهر  ،والال م ينقسم إلى أمر ون هي، أو اسم وحرف ،أو فعإل وحرف ،أو اسم وفعإل ،يترةب منه الال م اسمان
 .وعرض وقسم إلى تمن    وينقسم أيضا   ،واستخبار

يقىول مد وعلىى للىه وصىحبه أجمعىين، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا مح
 رحمه هللا تعالى:

: سىىبت تعريىىف أصىىول الفقىىه باعتبىىار جز ىىي طرقههه علههى سههبيإل ااجمههال وةيفيههت السههتدلل ب هها :أصههول الفقهههو 
المركىىب، وأنىىه مركىىب مىىن كلمتىىين: أصىىول ومقىىه، وعرمنىىا معنىىى كلمىىة األصىىول ومعنىىى كلمىىة الفقىىه، وا ن هىىذا هىىو 

 ه علم على هذا الفن المعروف.التعريف الثاني باعتبار 
: مىالمراد بأصىول وةيفيهت السهتدلل ب ها ،طرق الفقه على سبيإل ااجمالعرمه المؤلف بأن المراد بأصول الفقىه: 

واإلجمىىاع  -عليىىه الصىىالل والسىىالم-طىىرا الفقىىه الجمىىااًل، كمطلىىت األمىىر والنهىىي، ومعىىل النبىىي  -كمىىا ذكىىر-الفقىىه 
ال تفصياًل، من حيث البحث ميها بأن األول: وهو األمر للوجوب، والثىاني: وهىو والقياس، هذه طرا الفقه الجمااًل 

واإلجمىىاع والقيىىاس وايرهىىا حجىىب، يحىىتب بهىىا علىىى  -عليىىه الصىىالل والسىىالم-النهىىي للتحىىريم، والفعىىل: معىىل النبىىي 
 خالٍف ميها، سيأتي الن شاء هللا تعالى.

ول مىن حيىث تطبيقهىا علىى مىروع المسىا ل، وكيفيىة العمىل : أي كيفية االستدالل بهىذه األصىوةيفيت الستدلل ب ا
عند تعارضها بما يسمى بمباحث تعارض األدلة من تقديم للخاص على العام والمقيد على المطلىت والناسىخ علىى 

 المنسوخ وهكذا.
مجتهىد لىه يجىر اللىى معرمىة المسىتفيد منهىا والمجتهىد، ال -كيفيىة االسىتدالل بهىا، واالسىتفادل منهىا-والكالم هذا يجر 

أوصاف وله شروط، وليس لكل أحٍد أن يجتهد، نعم، الذا تأهل اإلنسىان بالشىروط التىي ذكرهىا أهىل العلىم المسىتمدل 
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}َفاْسهَألووْا   أن يجتهد، أمىا الذا لىم يتأهىل صىار مرضىه تقليىد مىن تبىرأ ذمتىه بتقليىده   -بل عليه-من الشرع، مإن له 
نتوْم َل َتْعَلمو  ْةرِّ إِّن ةو  .[( سورل النحل34)] وَن{َأْرإَل الذ ِّ

ونحن نشاهد كثرل من يدعي االجتهاد مي هذه األوقات، ال شك أن مثل هذا ارور وتلبيس من الشيطان، وميه ما 
هو ردل معل لقروٍن مضت من قفل باب االجتهاد، وا ن متح االجتهىاد علىى مصىراعيه  تجىد مىن يحفىً شىي ًا ولىو 

يجىىىرؤ علىىىى المتىىىاء النىىىاس  -بىىىل بعىىىض العامىىىة-مسىىىا ل، تجىىىد المبتىىىد  يسىىىيرًا مىىىن العلىىىم تجىىىده يىىىتكلم مىىىي عضىىىل ال
ومىىىن يأىىىن أنىىىه تعلىىىم وهىىىو مىىىا عىىىرف الال الشىىىيء -وتىىىوجيههم، والمبتىىىد  مىىىي حكىىىم العىىىامي، وكثيىىىر مىىىن المبتىىىد ين 

تجىىده يتصىىدت إلمتىىاء النىىاس وتىىوجيههم لمىىا يعىىرف ومىىا ال يعىىرف، وهىىذا األمىىر خطيىىر جىىدًا  ألنىىه ينصىىب  -اليسىىير
هورو وم وحكمًا بين عباده بالىدعوت،  -عز وجل-ن هللا نفسه موقعًا ع جو يَن َةهَذبووْا َعَلهى وذِّ وو }َوَيْوَم اْلقَِّياَمتِّ َتهَر  الذهذِّ

ٌة{  أيش معنى كذبوا على هللا؟ [( سورل الزمر06] مُّْسَودذ
يَن َةههَذبووْا َعَلههى وذِّ }َوَيههْوَم اْلقَِّياَمههالىذي يفتىي بىىال علىم يكىىذب علىى هللا  يىدخل دخىىواًل أوليىًا مىىي هىذه ا يىة  تِّ َتهَر  الذههذِّ

ٌة{ ههورو وم مُّْسههَودذ جو َب َرههَذا َحههَ ٌل َوَرههَذا َحههَراٌم{ ،وو ههَنتوالومو اْلاَلههذِّ ْو َأْلسِّ هه ولوههوْا لَِّمهها َتصِّ نىىص مىىي  [( سىىورل النحىىل110)] }َوَل َتقو
مىن -وهلل الحمىد-وم بهىم الحاجىة الموضوع، مإذا ربطنا بين ا يتين عرمنا خطورل اإلمتاء بغير علىم، وعنىدنا مىن تقى

 أهل العلم الراسخين المحققين.
وبالمقابل تقاعس المتأهل وتىأخره عىن نفىل النىاس مىي هىذا المجىال ال يجىوز  وهىو كىتم للعلىم، بىل يتعىي ن علىى مىن 

 تأهل إلمتاء الناس أن يفتيهم، وال يجوز له أن يتأخر والحاجة قا مة.
يقىىىول:  -سىىىبحانه وتعىىىالى-أل، ال يبحىىىث عمىىىن تبىىىرأ ذمتىىىه بتقليىىىده، وهللا وبعىىىض النىىىاس ال يتحىىىرت الذا أراد أن يسىىى

ْةرِّ  ، بل يتجه كثير من الناس لسؤال بعض المفتونين  بحثًا عن الرخص، واإلنسان الذا بحث عن {}اْسَألووْا َأْرإَل الذ ِّ
والعاشىىرل خىىر  مىىن الرخصىىة مىىي هىىذه المسىىألة، والرخصىىة مىىي تلىىك المسىىألة، والرخصىىة مىىي المسىىألة الثالثىىة والرابعىىة 

 دينه  ألن الدين تكاليف، مإذا كان الدين كله رخص ما صار هناك دين، ما صار هناك تكليف، وهللا المستعان.
هىىذه هىىي  -طىىرا الفقىىه علىىى سىىبيل اإلجمىىال، وكيفيىىة االسىىتدالل بهىىا، وحىىال المسىىتفيد منهىىا-هىىذه األمىىور الثالثىىة 

األوضىح ممىا ذكىر أن يىراد بأصىول الفقىه: أدلىة الفقىه اإلجماليىة  أصول الفقه، هذا ما قاله كثير من الشىرا،، وكىأن
من الكتىاب والسىنة واإلجمىاع والقيىاس علىى سىبيل اإلجمىال ال علىى سىبيل التفصىيل مىي هىذه األدلىة  نأخىذ الكتىاب 
مجمىىاًل وكيىىف نسىىتفيد منىىه، حجىىة باإلجمىىاع، لكىىن كيىىف نسىىتفيد مىىن هىىذا الكتىىاب، السىىنة حجىىة الجماعىىًا، اإلجمىىاع 

المقصىود أن كيىف نسىتفيد مىن هىذه األدلىة اإلجماليىة، وبيىان حىال مىن يسىتفيد  -علىى الخىالف ميىه-س وهكذا القيا
 منها.

 يقول الناأم رحمه هللا تعالى:
 أما أصول الفقه معنًى بالنأر
 مي ذاك طرا الفقه أعني المجملة
 وكيف يستدل باألصول

 

 للفن مي تعريفه مالمعتبر 
 ةكاألمر أو كالنهي ال المفصل
 والعالم الذي هو األصولي

 

ثم ذكر أبواب الفقه على سبيل اإلجمال، أبىواب أصىول الفقىه ذكرهىا الجمىااًل، ثىم تحىدث عنهىا بالتفصىيل واحىدًا تلىو 
 ا خر على نفس الترتيب اإلجمالي، وهذا أشرنا سابقًا اللى أنه يعرف بأيش؟



 3 

بىالفهرس مىن األبىواب التىي يريىد أن يتحىدث عنهىا، باللف والنشر المرتب، مسرد هذه األبواب سىردًا أشىبه مىا يكىون 
وعدتها عشرون بابًا على سبيل اإلجمال ثم تكلم عنها بالتفصيل المال م لهذا المختصر، وليس المراد به التفصيل 
ن  المبسوط الذي يوجد مىي المطىوالت، ال، هىو تفصىيل نسىبي مال ىم لهىذا المختصىر ومناسىب إلدراك المبتىد ين، وا 

ميهىىا كثيىىر ممىىن يقىىول: النهىىم ال يفهمىىون بعىىض هىىذا الكىىالم الىىذي يىىذكر مىىي الكتىىاب، هىىو ال شىىك أن  كانىىت األوراا
األمهام متفاوتة، ولوال ضيت الوقت لزدنا مي التوضيح، لكن مىل اإلجمىال مىي التوضىيح يمكىن مىا نأخىذ وال نصىف 

 الكتاب، وهللا المستعان.
ب منهه الاله م ةهفأما أقسام الال م فأقإل ما يتر  ف ه، مقال:يفصل ما أجمله، وينشر ما ل -رحمه هللا تعالى-ثم شرع 
: والكىىالم مصىىدر، أو قىىل: اسىىم مصىىدر مىىن تكلىىم يىىتكلم أو اسههم وحههرف ،أو فعههإل وحههرف ،أو اسههم وفعههإل ،اسههمان

مىىالمراد بىىه عىىن اللغىىويين: كىىل مىىا يلفىىً بىىه،  -المىىراد بىىالكالم-تكلمىىًا وكالمىىًا، ويختلىىف المىىراد بىىه مىىن مىىٍن اللىىى لخىىر 
مفيىدًا أو ايىر مفيىد، يسىمى كالمىًا، سىواء كىان مركبىًا أو ايىر مركىب، مىإذا قلىت: زيىد، كىالم،، زيىد قىا م  سىواء كىان

كىىالم، كىىل مىىا يلفىىً بىىه كىىالم، سىىواء كىىان مقصىىودًا أو ايىىر مقصىىود، مكىىالم  -مقلىىوب زيىىد-كىىالم، ديىىز عكىىس زيىىد 
 النا م كالم، كالم بعض الطيور كالم، هذا من حيث األصل مي اللغة.

نحويين: هو اللفً المركب المفيد ما دل يحسن السكوت عليها، مالكالم المفرد، الكلمة المفردل ليست بكىالم، وعند ال
ن كىان مركبىًا مىن ثىالث كلمىات، والكىالم ايىر المقصىود لىيس  والكالم اير المفيىد )الن قىام زيىد( هىذا لىيس بكىالم وا 

 بكالم عند النحويين.
دًا، وهىو الىذي يبطلىون بىه الصىالل، ولىذا يقولىون: الن بىان حرمىان مىن وعند الفقهاء: مىا اشىتمل علىى حىرمين مصىاع

 الكلمة بطلت الصالل، والمقصود به الكالم الذي ال يحتا  الليه.
 :-مي ألفية ابن مالك-والكالم جمل كلمة، والكلمة الما اسم أو معل أو حرف، ومي األلفية 

 كالمنا لفً مفيد كاستقم
 واحده كلمة والقول عم

 

 ل ثم حرف الكلمواسم ومع 
 وكلمة بها كالم قد يؤم

 

 أي: قد يقصد.
 :أو فعهإل وحهرفمثل: قام زيد، أو ُضىرب زيىد،  :أو اسم وفعإلنحو: زيد قا م.  :وأقإل ما يترتب الال م منه اسمان

الراجىل اللىى المتحىدث عنىه -نحو: ما قام، ومثل هذا أثبته بعضهم كالمصنف، ولم يعد  الضىمير الراجىل مىي )قىام( 
لعدم أهوره  هو يعد الكلمات الموجودل أمامه، أما المستتر مهو ال يعده، وعليه جرت المصنف، والجمهور  -مثالً 

 على عده كلمة، مالضمير المستتر مي حكم الضمير المتصل.
ن كىىان المعنىىى: أدعىىو زيىىدًا، لكىىن مىىي الصىىورل حىىرف أو اسههم وحههرف حىىرف -: وذلىىك مىىي النىىداء نحىىو: يىىا زيىىد، وا 

ن كان م -نداء  عنى هذا الحرف، معنى الفعل: أدعو.وا 
يقول العبىادي مىي شىرحه: وقضىية تعبيىره بأقىل أن الكىالم قىد يتركىب مىن أكثىر ممىا ذكىر  ألنىه أقىل مىا يتركىب منىه 

أن هنىىاك أكثىىر، مهىىل نسىىتطيل أن نسىىمي الجمىىل كالمىىًا؟ جمىىل  -مفهىىوم األقىىل-الكىىالم مىىا ذكىىر، وقضىىية مىىا ذكىىر 
أكثر ما ذكر، كجملتين وكفعٍل واسمين أو ثالثة أو أربعىة، وعليىه جمىل كىابن  نسميها كالمًا؟ يقول: قد يتركب من

 هشام، لكنه خالف ما دلت عليه عبارل ابن الحاجب، أيش معنى هذا الكالم؟
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قالوا: مهموا من كالم المصىنف أن أقىل مىا يتركىب منىه الكىالم مىا ذكىر، أن الكىالم قىد يتركىب مىن أكثىر ممىا ذكىر، 
 يسمى كالمًا، نعم؟ -جملتين مأكثر-وهذا عليه جمل، يعني الذا ركب كالم من جمل متعددل وهذا مفهوم العبارل، 

قد يقول قا ل: كيف ينازعون مي مثل هذا وعليه جمل كابن هشام، لكنه خالف ما دلت عليه عبارل ابن الحاجب، 
زيىد قىا م وقاعىد أو قىار ، قد يقول قا ل: كيف ينىازعون مىي مثىل هىذا؟ يعنىي الذا كىان: )زيىد قىا م( كىالم مىإذا قلىت: 

-زيد قا م..، أو زيد قاعد وقار ، هاتان جملتان عطفت الحداهما على األخرت، والعطف علىى نيىة تكىرار العامىل 
 كيف يختلفون؟ يقول: وخالف ما دلت عليه عبارل ابن الحاجب، أنه ال يسمى كالمًا أصاًل؟ -كما يقول أهل العلم

 .......طالب:
 أيش يقول؟

 .......طالب:
 أيش؟
 .......طالب:

ا ن عرمنا أنه الذا اشتمل على جملة اسم ومعل، أو اسم وحرف، أو معل وحرف هذا كالم، وهذا أقىل الكىالم، هىذا 
اسم ومعل وحرف، أو معىل واسىمين أو ثالثىة -أقل الكالم، مفهومه أنه الذا تركب من جملتين أو من ثالث كلمات 

 ضهم، والمفهوم من كالم المصنف أنه يسمى كالمًا.ال يسمى كالمًا عند بع -أسماء أو أربعة
 على كل حال ما الفا دل المرتبة على هذا الخالف؟

 .......طالب:
 مي ما دل تترتب على هذا الخالف؟ نعم؟

 .......طالب:
ال ما تكلم؟  يعني الذا حلف أن ال يتكلم، أو أن ال يصدر منه كالم، مجاء بكالٍم طويل يصير تكلم وا 

كالمًا، لكن الذا حلف ال يىتكلم بكىالٍم طويىل، كىالم  -كابن هشام وما يفهم من كالم المؤلف-الجمل  على ما عليه
 مركب من جمل؟ على مقتضى عبارل ابن الحاجب أنه ما تكلم.

الذا قال لزوجتىه: الن تكلمىت بكىالم مأنىت طىالت، أو قىال لعبىده: الن تكلمىت بكىالم مأنىت حىر، مىتكلم بكىالٍم كبيىر مىا 
دل، أو نقىول: هىي تطلىت بالجملىة األولىى، وهىو يعتىت بالجملىة األولىى، ويحنىث مىي الجملىة األولىى جاب جملىة واحى

 وما عدا ذلك قدر زا د على الكالم؟ نعم؟
 يقول الناأم:

 أقل ما منه الكالم ركبوا
 كذاك من معٍل وحرف وجدا

 

 اسمان أو اسم ومعل كى_)اركبوا( 
 وجاء من اسم وحرٍف مي النداء

 

والال م ينقسم إلى أمهر  ون هي  وخبهر  واسهتخبار وينقسهم أيضها   مي بيان أقسام الكىالم: -ه هللا تعالىرحم-ثم قال 
وهو ما يدل على طلب الفعل  ينقسم إلى أمر:: يريد المصنف أن الكالم من حيث داللته إلى تمن  وعرض وقسم

، َ َة{ نحو: صل ِّ وهو  وخبر:ل على طلب الترك، نحو: ال تغتب، وهو ما يد ون ي: ،[( سورل اإلسراء87)] }َأقِّمِّ الصذ
مىىا يحتمىىل الصىىدا أو الكىىذب لذاتىىه نحىىو: جىىاء زيىىد، ومىىا جىىاء عمىىرو، ويقابىىل الخبىىر اإلنشىىاء، ولىىم يىىذكره المؤلىىف 
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بلفأه ذكر أقسامه، اإلنشاء: وهو ما ال يحتمل الصىدا وال الكىذب، ويىدخل ميىه األمىر والنهىي والتمنىي واالسىتفهام 
وينقسهم أيضها   : هىل قىام زيىد؟ ميجىاب بىى)نعم( أو )ال(.السىتفهام نحىوا وهىو: استخبارو لمؤلف، والعرض، وذكرها ا

:  وهو طلب ما ال طمل ميه: إلى تمن  
 أال ليت الشباب يعود يوماً 

 

 ................................... 
منقطىىل الرجىىاء الىىذي ال  ليىىت أمىىس يرجىىل، أو يعىىود: مىىا ال طمىىل ميىىه، أو ميىىه طمىىل، لكنىىه مىىل عسىىٍر شىىديد، كقىىول

 يثبت على الراحلة وال يستطيل أن يسامر مثاًل: ليتني أحب.
(: أال تنىىزل عنىىدنا، والعىىرض يناسىىب بعىىض النىىاس الىىذين  وعههرض: ر بىىى)أالد وهىىو الطلىىب برمىىت وهىىدوء، وهىىو المصىىدأ

ومثلىه  -اإلكىرامولىو علىى جهىة -يهابون، مإذا كنت تهاب شخصًا وال تستطيل أن تأمره أو تصر على أمره بشيٍء 
الذا أراد الطالىىب تنبيىىه شىىيٍخ علىىى خطىٍأ وقىىل ميىىه، يىىأتي بصىىيغة العىىرض: أال يكىىون المعنىىى  -بىل مىىن بىىاب األدب-

 كذا؟ أو يقول: ما رأيكم بكذا، أو: أال يكون مراد مالن بكذا كذا، وهكذا.
ت بكلمىٍة يخىر  بهىا مىن ومثله: المحتضر حينما يعرض عليه تعرض عليه كلمة التوحيد  ألنه يخشى منىه أن ينطى

دينه وهو مي وضٍل ال يناسب الشدل مي الكالم، ميعىرض عليىه الكىالم عرضىًا برمىت: يىا مىالن أال تقىول: ال اللىه الال 
 قل: ال الله الال هللا. -برمت ولين-هللا 

-ل النىىزع لمىىا حضىىرته الومىىال هىىابوا أن يلق نىىوه وهىىو مىىي حىىا -الىىذي أشىىرنا الليىىه قريبىىاً -وبالمناسىىبة أبىىو زرعىىة الىىرازي 
هىىابوا أن يلق نىىوه، ماجتهىىد بعضىىهم مجىىاء بحىىديث التلقىىين وقلىىب السىىناده، قلىىب اإلسىىناد والشىىيخ مىىي  -رحمىىة هللا عليىىه

))مىن كىان لخىر كالمىه : -صىلى هللا عليىه وسىلم-مصىحح اإلسىناد وقىال: قىال رسىول هللا  -رحمىة هللا عليىه -النزع
ممثل هؤالء ومي مثل هذا الأرف يهاب اإلنسان وال  - عليهرحمة هللا-مفاضت روحه  من الدنيا ال الله الال هللا..((

 : وهو الحلف نحو: وهللا ألمعلن كذا.مسَ وقَ  يتكلم بكالٍم قوي يخشى منه الضرر.
 يقول الناأم:

 وقسم الكالم لإلخبار
 ثم الكالم ثانيًا قد انقسم

 

 واألمر والنهي واالستخبار 
 اللى تمنٍ  ولعرض وقسم

 

: لمىاذا لىم يسىت الكىالم مسىاقًا واحىدًا مقىال: والال م ينقسم إلى أمر  ون ي وخبر واسهتخبار وينقسهم أيضها  هنا قال: 
 والكالم ينقسم اللى أمٍر ونهي وخبر واستخبار وتمنٍ  وعرض وقسم؟ ثم قال: وينقسم أيضًا؟

 يقول شار، النأم، من شار، النأم؟
 دس يقول: النما أعاد الفعل بقوله: عبد الحميد قُ 

 ثم الكالم ثانيًا قد انقسم
 

 .....................الخ.ى تمن ٍ ىالل 
 

لى تمن   الشارًل اللى أن منهم من   . الخ.مل أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد، مكان ينبغي أن يقتصر على قوله: وا 
هم حصر القسمة يعني بعض، وأنه يزاد عليه انقسامه أيضًا اللى هذه المذكورات ،اقتصر على تقسيمه اللى ما تقدم

 .ما ينبغي زيادتهثم يزاد عليه  ،ميؤتى بالمحصورمي األربعة األولى، 
 : نعم اقرأ.-رحمه هللا تعالى-ثم قال 
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ما استعمإل  :وقيإل ،فالحقيقت ما بقي في الستعمال على موضوعه ،آخر ينقسم إلى حقيقت ومجاز ومن وجه  
ما  ،موضوعه والمجاز ما تجوز عن ،ما اصطلح عليه من المخاطبت في ما شرعيت وا  والحقيقت إما لغويت وا 

}َلْيَو   :فالمجاز بالزيادة مثإل قوله تعالى، والمجاز إما أن يةون بزيادة أو نقصان أو نقإل أو استعارة، عرفيت
ْثلِّهِّ َشْيٌء{  ،[وسْ( سورة ي28)] }َواْسَألِّ اْلَقْرَيَت{ :والمجاز بالنقصان مثإل قوله تعالى ،[( سورة الشور  11)] َةمِّ

{} :والمجاز بالستعارة ةقوله تعالى ،والمجاز بالنقإل ةالغائط فيما يخرج من اانسان يدو َأْن َينَقضذ َدار ا يورِّ  جِّ
 .[( سورة الال 77ْ)]

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 في الستعمالفالحقيقت ما بقي بتعريفين، ثم عرف الحقيقة  :ومن وجه  آخر ينقسم الال م إلى حقيقت  ومجاز

بتما استعمإل  :على موضوعه، وقيإل على ما يجوز هذا وذاك،  :المخاَطبت أو في ما اصطلح عليه من المخاطِّ
 سيأتي.

ز  ر أقسام الكالم باعتبار داللته قسم الكالم باعتبار استعماله، وذكر ملما ذك: عن موضوعهبه والمجاز ما تجو 
 ز.قيقة ومجاح :أن الكالم من هذه الحيثية ينقسم اللى قسمين

واشتهر وانتشر عند كثير من  مأثبته بعض العلماء ،واختلف العلماء مي تقسيم الكالم اللى حقيقة ومجاز
وأثبتوه ميما عن القرلن قوم ونفاه الكالم العادي، من المتأخرين ولم يفرقوا مي ذلك بين النصوص الشرعية وايرها 

يقولون بالمجاز مي وهو قول أهل الأاهر،  ،شامعيةاص من الوابن القمن المالكية  منداد كابن خويزعدا القرلن 
 .وأما القرلن مال مجاز ميهاير القرلن، 

ونصره  ،وأبي علي الفارسيكأبي السحاا االسفراييني ونفاه مطلقًا مي القرلن والسنة ومي الكالم العادي لخرون 
 .وسمى المجاز طااوت ،شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم

كالم طويل مي مذكرته األصولية ومي رسالٍة بعلى من يقول بالمجاز  -رحمة هللا عليه-ي األمين الشنقيطورد 
 .ذلكمي خاصة 

لم يتكلم به أحد من   أن هذا التقسيم مخترع حادث بعد القرون المفضلة -رحمة هللا عليه-وبي ن شيخ اإلسالم 
 .ه أحدما تكلم ب،  أحد من األ مة وال علماء اللغةوال ،الصحابة والتابعين

 قسيمات الموجودل مي العلوم األخرت؟كغيره من الت  هل نقول هذا اصطال، وال مشاحة مي االصطال،
بادعاء  -عز وجل-هللا اللى نفي صفات ليتوصلوا به   المبتدعة، النما أحدثه ..الأاهر أن القول بالمجاز النما هو

 .أنها مجاز
أيش معنى هذا وليس مي النصوص ما يجوز نفيه،  يه،على النكار المجاز أنه يجوز نفمن أقوت ما يستدل به 

 ؟وليس مي النصوص الشرعية ما يجوز نفيه ،المجاز يجوز نفيهالكالم؟ 
 أليس له ذلك؟جاء أسد، لقا ٍل أن يقول: كذبت، ما جاء أسد،  :مقال واحد من الناسالذا جاء رجل شجاع 
مليس مي النصوص ما يجوز نفيه، يجوز نفيه  ألن حقيقة األسد حيوان مفترس، مإذا كان  نعم، ما جاء أسد

ن جاز وهذا مي اير النصوص  نه مجاز؟: المهل نقول، لكنهم أطلقوا األسد على الشجاع ونلتزم بالزمه أنه وا 
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نه استعمال حقيقي، األسد كما يطلت على الحيوان المفترس يطلت : البعضهم، أو نقولنفيه نقول به كما يقول 
 ؟على الرجل الشجاع

وشدد مي النكير على من  (الصواعت) مي -رحمه هللا تعالى-ل حال الكالم مي المجاز مصله ابن القيم على ك
مترتب عليه الوال شك أن األثر بسببه،  -عز وجل-ولب منه المبتدعة مأنكروا صفات هللا وال شك أنه باب  ،أثبته
 .شديد

أي اللفً الباقي مي االستعمال  :ما بقي :عهو في الستعمال على موضما بقي بعد ذلك عرف الحقيقة بأنها 
المتبادر كما هو لغوي ال على موضوعه -أهل اللغة-المتخاطبون على موضوعه، أي الذي وضل له، وضعه له 

 .-من ذكر الوضل- من اللفً
ن لم يبت على موضوعه كالصالل  :ما اصطلح عليه من المخاطبت ما استعمإل فيتعريف الحقيقة: وقيل مي  وا 
ت وهو الدعاء، والدابة لذا على موضوعه اللغوي  مإنه لم يبتد  ،المخصوصة المعرومة لدت المسلمين بالهي ة

عندنا الحقا ت  -وهو كل ما يدب على األرض-مإنه لم يبت على موضوعه  األربل كالجمل والحمار وايرهما
 كم؟

بقي في الستعمال على ما الحقيقة على التعريف األول ثالث، الحقا ت ثالث: لغوية وشرعية وعرمية، 
ما  ما استعمإل فيوعلى التعريف الثاني: من قبيل المجاز،  هكل اوما عداه ،الحقيقة واحدل وال تتعدد :موضوعه

هذا  :مبداًل من أن يقالجاء أسد،  :مإذا قيل، اً تتسل دا رل الحقا ت متكون ثالث :اصطلح عليه من المخاطبت
 .عرمية ون حقيقةميك ،اصطلح المخاطبة عليه :يقال ،مجاز

لكنها  ،هذه حقيقة :المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ذات الركوع والسجود ،المعرومة لدت المسلمينالصالل 
ن كانت الحقيقة اللغوي ،حقيقة شرعية والفرا بين الحقا ت اللغوية مل الشرعية يختلف أهل للصالل الدعاء،  ةوا 
نها هي : الأو نقول ،للكلمة من حقيقتها اللغوية اللى حقيقتها الشرعيةام التهل هي من باب النقل  ،العلم مي ذلك

ن الحقيقة : الن حقيقة الصالل لغًة اير حقيقة الصالل شرعًا، أو نقول: الهل نقول الحقيقة اللغوية وزيد عليها؟
ان واير ذلك من يمالزكال والصيام والحب واإل :وقل مثلها ؟الشرعية هي الحقيقة اللغوية وزاد عليها الشرع أشياء

 نعم؟ الحقا ت الشرعية؟
 طالب:.......

 .رحمه هللا تعالىكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية مه فهِّ ما يوكأن هذا  ،يعني زيد على الحقيقة اللغوية
 ،ثالثعلى التعريف األول ال يدخل مي الحقيقة سوت اللغوية، وعلى التعريف الثاني تدخل جميل الحقا ت ال

 .ة والعرميةاللغوية والشرعي
هو و  -بةالمخاطد – متح الطاءويجوز  ،فًالمتخاطبة بذلك اللأي الجماعة  ،الطاءبكسر وهو  :من المخاطبتقوله: 
 أيش؟ بة،المخاطد : بين قولين أال مانل   اطبالتخ

ثم . يعني من التخاطب وال مانل من ذلك :ما اصطلح عليه من المخاطبت ما استعمإل في ..، أوعليه ما استعمل
ز :رف المجاز بأنهع يقابل التعريف األول للحقيقة، وهذا التعريف للمجاز  ،أي تعدي به عن موضوعه :ما تجو 

بة :وعلى الثاني يكون معنى المجاز  .ما استعمل مي اير ما اصطلح عليه من المخاطِّ
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ما عرفيتلغويت إما والحقيقت  :أقسام الحقيقة الثالثثم ذكر  ما شرعيت وا  يفه للحقيقة؟ تعر هذا يمشي على  :وا 
ال ما يمشي؟  يمشي وا 
ما شرعيتوالحقيقت  ألنه قال:  ذي صدره بصيغة التمريضهذا التعريف الثاني ال ما عرفيت إما لغويت وا  مهذا  :وا 

يعني مصدر -ض ا بشيء ثم أتبعوه بقوٍل لخر ممرأ و ومعلوم أن أهل العلم الذا جزم ،جاٍر على التعريف الثاني
مي المام الحرمين اختيارهم ما جزموا به، وعلى هذا الذي يختاره ارهم ما جزموا به، أن اختي -التمريضبصيغة 

ما شرعية  :مكيف يقولألنه صدر الثاني بصيغة التمريض قيل،   تعريف الحقيقة هو األول والحقيقة الما لغوية وا 
ما عرمية  ر بصيغة التمريض؟صدأ المُ  وهو مناسب للثاني وا 

صر الحقيقة باللغوية مقط، وعلى التعريف الثاني يتسل أمر الحقا ت وتتنوع اللى ألنه على التعريف األول تنح
 ثالثة أنواع.

ما عرفيت ما شرعيت وا  لحيوان المفترس، لكاألسد  ما وضعه أهل اللغة :والحقيقة اللغوية :الحقيقت إما لغويت وا 
ضعها أهل العرف سواء كان ما و  :والعرمية -العبادل المخصوصة-كالصالل التي وضعها الشارع  :والشرعية

ما تعارف عيه الناس على جميل مستوياتهم وطبقاتهم كالدابة لذات  :والعرف العام ،العرف عامًا أو خاصاً 
كل ما يدب على وجه األرض، حقيقتها العرمية مي عرف  :-الدابة اللغويةحقيقة -وهي مي أصل اللغة  ،ربلاأل

 -ما اصطلح عليه أهل العرف الخاص- عليه أهل العرف الخاصومثله ما تعارف عامة الناس ذوات األربل، 
يقولون  -مي الكتب -عرمية، الباب عند أهل العلم حقيقة  الفاعل عند النحال، هذه حقا ت، كالفاعل عند النحال

 ه، مثل هذا الباب وذلك الباب وايرها من األبواب، هذهنما يدخل ويخر  م :اللغوية الحقيقة األصلية للباب  باب
و تقول لشخص ل نعم، اب مي كتب أهل العلم حقيقة عرمية،ما يخر  منه، لكن البما يدخل و  ،حقيقة الباب

ما يعرف أن هناك   يأنك تقول: اقرع البابماذا يصنل؟  أيش يبى يسوي؟ يعرف يقرأ الباب؟اقرأ الباب،  :عامي
وأما  ،جاٍر على التعريف الثاني للحقيقة وهذا كما تقدملكن هذا عرف عند أهل العلم،  ،باب اير الباب المعروف

 على التعريف األول مالحقيقة خاصة باللغوية.
لى ثالثاً و   اللى مجاٍز وا 

 من ذاك مي موضوعه وقيل ما
 أقسامها ثالثة شرعي

 

 حقيقة وحدها ما استعمال 
 اىاصطالٍ، قدممي بًا طايجري خ

 الوضل والعرميواللغوي 

 

ثم  :أو نقصان أو نقإل أو استعارةوالمجاز إما أن يةون بزيادة   المجاز مقال: أنواع -رحمه هللا تعالى-ثم ذكر 
ْثلِّهِّ َشْيٌء{: -جل وعال-مث ل للزيادل بقوله  }َواْسَألِّ  والنقصان مثل قوله تعالى:  ،[( سورل الشورت 11)] }َلْيَو َةمِّ

والمجاز باالستعارل قوله تعالى:  ،إلنسانمن اوالمجاز بالنقل: كالغا ط ميما يخر   ،[( سورل يوسف78)] اْلَقْرَيَت{
} يدو َأْن َينَقضذ َدار ا يورِّ  .[( سورل الكهف88)] }جِّ

عرف الحقيقة والمجاز وذكر أقسام الحقيقة، أردف ذلك بأنواع المجاز، وذكر أربعًة من أنواعه وهي: المجاز  لما
ْثلِّهِّ َشْيٌء{له بقوله تعالى: ومثل  ،بالزيادل ومنهم من يتأدب مل القرلن  ،وا أن الكاف هنا زا دلوزعم: }َلْيَو َةمِّ

 ، أيش معنى صلة؟المصون عن الزيادل والنقصان ميقول: صلة
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األمور الزا دل بصلة الموصول ذه ه يشبهون ، محل لها كصلة الموصوليعني من حيث اإلعراب ال  ،هي زا دل
زا دل لكانت بمعنى مثل، ميكون التقدير ليس  الذ لو لم تكن  زعموا أن الكاف زا دلالذي ال محل له من اإلعراب، 

أثبتنا : ليس مثل مثله: الذا قيل  -عز وجل-منه الثبات المثل هلل ألنه يلزم   هذا باطلو  :ون يقول ، اً مثل مثله شي
نما ذكرت للتأكيد، مإذا انتفى مثل المثل  والصحيح أنها -معلى كالمه-مثل المثل  مانتفاء المثل ليست بزا دل وا 
 .أولى من باب
مثله ن ليس له مثيل، الذ مثله الذي يشبهه من بعض الوجوه ..،من باب أولىزيد ما لمثله مثيل،  :الذا قلت
 .له من كل وجه من باب أولى المطابت

 :أنا قلت لك :قالمرده، ماشترت له الثوب نفسه،  ،مقال له: اشتر لي مثل هذا الثوب اً رأت مل لخر ثوبشخص و 
مألزمه بأخذ الثوب، وقال: ليس  ،متخاصما عند شريح ،ما قلت لك اشتر لي هذا الثوب ،هذا الثوباشتر لي مثل 

 شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه.
نما ذكرت للتأكيد ،الصحيح أنها ليست بزا دلوهنا نقول:     لمثل مانتفاء المثل من باب أولىا مإذا انتفى مثل ،وا 

 .مبالغة مي نفي المثل
الذ القرية ال يمكن سؤالها، المراد أهل القرية   :قالوا، }َواْسَألِّ اْلَقْرَيَت{ :-جل وعال-قصان بقوله ل للزيادل بالنثم مثأ 

بأهله، وال يطلت على العمران  -العمران- القرية: األبنية مالمراد بالقرية األبنية بأهلها،  حذف  أنه الوالصحيح 
ها ممكن، سؤال القرية ذاتها سؤالاألبنية المراد بالقرية أن  وعلى امتراض، ماألهل جزء من القريةمفردًا قرية، 

 كيف؟ممكن، 
خربة متقول: أين أهلك؟ أين أربابك؟ أين من بناك؟ يعني أال يمكن أن تخاطب دارًا   ميكون جوابها بلسان الحال

 وهللا المستعان. ؟!وربالق -رضي هللا عنه-لم يسأل علي أأال يمكن؟  نعم، أين من عمرك؟
ن لم يكن بلسان المقال.ال الجواب على كل ح  مي مثل هذا يكون بلسان الحال وا 

من أراد قضاء أنها وضعت للمكان المطم ن ميقصده مي الكلمة الذ األصل ، ثم مث ل للمجاز بالنقل بكلمة: الغا ط
ال  وحين ذٍ  ،والصحيح أن الغا ط حقيقة عرمية ،مأطلقت على الخار  نفسه من اإلنسان ،ليستتر ميه  الحاجة
 .مجاز

{مث ل له بقوله تعالى: والمجاز باالستعارل  يدو َأْن َينَقضذ َدار ا يورِّ حيث أضاف اإلرادل اللى الجدار مشب ه ميله اللى ، }جِّ
والمجاز المبني على التي هي من صفات الحي دون الجماد، السقوط، شبه ميله اللى السقوط بإرادل السقوط، 

الرادل الرادل كل شيء بحسبه، مإرادل كل شيٍء بحسبه،   ليس من المجاز والصحيح أنهالتشبيه يسمى استعارل، 
 دل المخلوا، الرادل كل شيٍء بحسبه.المخلوا تختلف عن الرادل الجماد، كما أن الرادل الخالت تختلف عن الرا

مي وتذكر  ،ومحلها كتب البالاة مي علم البيانومعلوم أن بحث مثل هذه األشياء مي الحقيقة والمجاز مجالها 
 .األصول مي مباحثالوهي من أهم  ،ألنها تبحث مي دالالت األلفاظ  كتب األصول

ميها كبير بين أهل العلم، والذي عليه والخالف  ،على كل حال المسألة مي الحقيقة والمجاز مسألة طويلة الذيول
 .موممن ينفي المجاز شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القي، جمل من أهل التحقيت نفي المجاز
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-البن القيم، ورسالة للشيخ األمين الشنقيطي  (الصواعت)من أراد االطالع على المسألة بخصها مليرجل اللى 
بخصوصها، له الجابة عنها أو هذه األمثلة  مي منل جواز المجاز، وله أيضًا الجابة عن هذه المسا ل -رحمه هللا

عبده ورسوله نبينا محمد وعلى لله وصحبه وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على ، األصوليةمي مذكرته 
 .أجمعين


